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KANADA / BRIT COLUMBIA – VADÁSZAT HEGYI KARIBURA
2020
944.735 km2 területével Brit Columbia (röviden BC) a 3. legnagyobb állama Kanadának. A népsűrűség 4,8
lakos/km2, a lakosság túlnyomó része az állam DNY-i részén él, itt található Vancouver is, az állam messze
legnagyobb városa és gazdasági központja.
BC északi részén, ahol vadászunk, a népsűrűség kevesebb, mint 0,5 fő pro km2, gyakorlatilag lakatlannak tekinthető.
Az állam nagyobbik, keleti felén a Sziklás-hegység párhuzamos, mélyebb erdőborította hegyvonulatai húzódnak, ettől
nyugatra a középső fennsík (Cassiar Plateau). Brit Columbia hosszan elnyúló hegyvonulataival, erdőborította, széles
völgyeivel, sok a kisebb-nagyobb vadregényes tavával sokak szerint kanada legszebb állama.
Az itt élő, vadászati szempontból érdekes vadfajok a következők: jávorszarvas, karibu, vapiti, öszvérszarvas,
fehérfarkú szarvas, havasi kecske, dallkos, faninkos, stonekos, vastagszarvú kos, bölény, grizzly, feketemedve,
farkas, puma, hiúz, vadmacska, rozsomák.
HEGYI KARIBU (MOUNTAIN CARIBU)
A karibunak 6 alfaja él az észak-amerikai komtinensen. A hegyikaribu (Rangifer t. Caribou) a boreális erdeikaribupupulációhoz tsrtozik, és valamennyi Rangifer alfaj legnagyobbja. Élősúlya 250 kg is lehet, elterjedési területe a BCtől a Yukon államon át a NWT nyugati részéig terjed.
A hegyikaribu színe a középbarnától a sötétbarnáig terjed, világos színű első résszel. Jellemzője a masszív, jól fejlett
agancs, erős előlapáttal, vastag szárakkal, igen jó terpesztéssel. A BC-i karibupopuláció nagy része ősszel a
magasabb fennsíkokról a mélyebb fekvésű, védett völgyekbe vándorol.

______________________________________________________________________________________

LICENCEK
Kanadában csak érvényes licenc (vadászati engedély) birtokában lehet vadászni menni, ami egy vadászati engedélyt
és legalább egy vadfajra szóló engedélyt jelent. Ezeket az engedélyeket a vadászat előtt meg kell vásárolni. A
licencköltségek nem visszatéríthetőek, akkor sem, ha az adott vadat nem sikerül elejteni. A Nature Preservation Fee
a nem vadászó kísérő számára is kötelezően kiváltandó. Ha horgászni is szeretne, horgászengedélyt is ki kell váltani.
A licencköltségek a következők:
vadászlicenc…………………..200,- USD
horgászlicenc…………………. 60,Nature Preservation Fee…….210,-

jávorszarvas………………………….250,- USD
karibu………………………………….250,havasi kecske……….. ……………...350,feketemedve…………………………..200,rozsomák……………………………...100,farkas…………………………………..110,-

Igen erős karibu, elejtve a Backcountry Outfitters területén, 2019 őszén

OUTFITTERS KANADA – BRIT COLUMBIA / BACKCOUNTRY – 2020A
A Backcountry Outfitters területe az erős jávorbikák és karibuk egyik legjobb vadászterülete a BC-ben. 5.000 km2-es
nagyságú, magas hegygerincekkel, fennsíkokkal, völgyekkel jellemezhető vadonban előforduló fő vadfajok: stone
vadjuh, fannin vadjuh, jávorszarvas, karibu, havasi kecske, grizzly (jelenleg az EU-ba nem hozható be), feketemedve
(nagyon gyér állomány), farkas, rozsomák. A terület északi fekvésének köszönhetően az itt élő nyugat-kanadai
típusú jávorszarvas állomány átfedésben van az alaszka-yukon típusú jávorszarvassal. Az átlagos lapátosok 50-55
inch (127 – 140 cm) terpesztésűek, a kapitális bikák akár a 60 inch (152 cm) terpesztést is elérhetik.
A hegyikaribu állomány nagyon jó, a Cassiar fennsíkon BC állam vitathatatlanul legkiválóbb populációja él. Az
optimális időpont a karibura szeptember elejétől október első harmadáig tart, mivel ebben az időben sok karibu
vándorol át ezen a területen.
A várható trófeaerősség igen jó, csak olyan bikák lőhetők, melyek legalább 5-ágú koronával rendelkeznek.
(Változások ebben a szabályozásban előfordulhatnak)

A karibuvadászat a Backcountry Outfitters-nél alapvetően lóhátas vadászat, amely során a kiválasztott területet lóval
közelítjük meg, ott sátor tábort alakítunk ki, ahonnan gyalogszerrel vadászunk tovább. A karibu vadászatnál általában
a fennsík egy magasabb megfigyelőpontjáról körbetávcsövezve keressük ki a megfelelő bikát, amit azután
lőtávolságra becserkelve próbálunk meg elejteni.
A lóhátas karibuvadászat jó fizikai kondíciót feltételez,
melynek során csak karibura, vagy jávorszarvassal kombinálva lehet vadászni. A karibu mellett ajánlatos jávorra
farkasra és rozsomákra is kiváltani a licencet, hogy a jó
eséllyel felbukkanó erős jávorbikát vagy farkast is el lehessen ejteni.

Az elejtési esélyek karibura átlagos időjárási
viszonyok mellett 95 – 100 %-ra tehetők, sőt a
jávorbikára érkező vendégek többsége is lő karibut. Ennek ellenére is meg kell jegyezni, hogy
garanciát sem az elejtésre, sem a trófeaerősségre nem tudunk vállalni.

A VADÁSZTERÜLET ELHELYEZKEDÉSE

nagyságú

VADÁSZSZÁLLÁSOK
A külső táborok a vadászat során legtöbbször egyszerű faházak, ahol az étkezéseket készítik elő. Alvásra pedig jó
sátrak állnak rendelkezésre kályhával és szétnyitható ágyakkal.

ODAUTAZÁS
Menetrend szerinti járattal Whitehorse-ig. Az érkezést követő napon autóval a Backcountry Ranch-ra viszik Önt,
Whitehorse-tól kb. 500 km-re dél-keletre, Cassiar közelébe. Jóllehet ez az út nem több, mint 6 órányi autóút, egy
egész napot szánnak rá, az esetleges légijárat késedelemmel is kalkulálva. A következő napon hidroplánnal viszik
Önt a vadászatra kiszemelt területre.
SZABAD IDŐPONTOK 2020-ra
1.) aug. 19 – szept. 2.
2.) szept. 1 – 17
Mindenképpen a 2. időpontot ajánljuk, mivel az első időpontban az agancsok még barkában lehetnek.
A második időpontban azzal számolunk, hogy a karibuk kb. szept. 5-től elkezdik az agancstisztítást.
VADÁSZATI KÖLTSÉGEK – HEGYI KARIBU - 2020 ŐSZ:
Az ár az alábbi költségeket foglalja magába:
és

szállás és ellátás a vadászat alatt
1/1-es vagy 2/1-es vadászatvezetés
a trófeák nyers, terepi preparálása
1 hegyi karibu elejtési díja

Lóhátas vadászat - 2/1-es vadászkíséréssel……………………………………17.500,- USD
1/1-es vadászkíséréssel……………………………………19.500,nem vadászó kísérő költsége……………………………… 7.900,A plusz kilövések trófeadíja:
2. vadfaj – jávorbika vagy hegyikecske………………………………………………….10.000,3. vadfaj - jávorbika vagy hegyikecske…………………………………………………. 7..500,farkas……………………………………………………………………………………….ingyenes
Transzfer Whitehorse - Atlin - Whitehorse útvonalon és
Charterrepülő Whitehorse - tábor - Whitehorse / per fő ....................
Meet Handling Fees

...............................

2.000,-600,-- (változhat!)

Figyelem!
A vadászati költségekre és az elejtési díjakra 6% GST (kanadai ÁFA), a charterrepülő költségére 12% GST kerül
felszámításra. A GST állami díj és nem visszatéríthető. Ez a díj változhat, ami nem jogosíthat fel senkit a már lekötött
vadászat költségmentes lemondására.

Külön fizetendő
- repülőjegy Bp. – Whitehorse – Bp. útvonalon, túlsúly a repülőn
- felár a vadászfegyver szállításáért 100,- € pro repülési szakasz, a repülőtéren fizetendő
- fegyverbeviteli engedély Kanadába – 50,- CAD – a repülőtéren fizetendő
- Licence költségek
- Royality Fees elejtett vadanként – 125,- USD
- szervezési díj - 350,- USD/vadász, 150.-USD/nem vadászó kísérő
- hotelköltség Whitehorse-ban – ca. 135,- CAD/éj plusz étkezés és egyéb költségek
- elejtési díjak + állami költségek a plusz elejtett vadfajok után a fent megadott díjak szerint
- CITES eng. feketemedve és farkas elejtése esetén 250,- USD/db
- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása és hazaküldése és belföldiesítése
- alkoholos italok, borravaló

Abszolút csúcskategóriájú karibu a Backcountry
Outfitters területéről,
2019 őszén szervezett
vadászaton esett

FONTOS TUDNIVALÓK A VADÁSZATRÓL, A VADÁSZKÍSÉRŐKRŐL(GUIDES)
A vadászat izgalmas élmény Kanada ezen a nagy kiterjedésű vadászterületén. Itt nincsenek utak és
cserkészösvények, jó adag erőnlét és kitartás szükséges az eredmény eléréséhez. Nem feltétlenül látunk vadat
mindjárt az első napokban. Az időjárás lehet kellemes „indián nyár”, de akár hideg, szeles és esős, szeptember
második felében esetleg havas is. A charterrepülő csak jó látási viszonyok esetén repülhet. Az időjárási okok miatt
kiesett vadászati alkalmakért nem jár visszatérítés. Jól kell reagálni a váratlan helyzetekre, állva, szabad kézből kb.
100 m-ig pontos lövést kell tudni leadni. Ha nem rendelkezik ezen képességgel, célszerű ezt még otthon gyakorolni.
Fegyvernek egy megbízható golyós ismétlőpuska javasolt, min. 7 mm-es kaliberrel. Ideálisnak mondható kaliberek:
300 Win.Mag., 8x68, .338, 9,3x64, .375 és hasonlók. Az észak-amerikai vadfajok, de különösen a jávorszarvas és a
karibu gyakran „golyónyelőnek” bizonyul; a biztosan halálos lövést sem jelzi. Csak azt tudjuk tanácsolni, lőjön, amíg a
vad össze nem esik, mert csak így lehet biztos benne, hogy azt terítékre tudja hozni. Az utánkeresés a helyi
terepviszonyok között legtöbbször nehéz és bizonytalan, sok felesleges munkát és bosszúságot takaríthat meg ezzel
magának és a kísérővadászának is, aki egyébként jól ismeri a területet és az itt élő vadat egyaránt. Célszerű a
tanácsait, javaslatait megfogadni, hiszen ugyanúgy érdekelt a vadászat eredményességében, mint Ön. Segítségére
lesz a trófeaerősség megítélésében is. Garanciát azonban sem a vadászat sikerére, sem a trófea méretére nem
tudunk vállalni. Mindig a teljes vadászati költséget kell kifizetni, függetlenül attól, hogy egy kapitális, egy átlagos
karibut sikerül elejteni vagy a legrosszabb esetben is, ha egyáltalán nem sikerül karibut lőni. Abban egyébként biztos
lehet, hogy kanadai partnerünk és a segítői mindent megtesznek, hogy Ön egy erős karibut lőhessen.
A hibázásért nem számolnak fel külön költséget, a sebzés viszont valamennyi vadásztatónál elejtésnek minősül és
aszerint is lesz elszámolva.
Kanadában a csülkös vad húsát be kell szállítani. Kérjük, segítse kísérőjét az elejtett vaddal kapcsolatos
munkálatokban. A szerződött vadfajok elejtése után a vadászat befejeződött. Kanadában csak abban az esetben

szabad vadászni (a területen fegyverrel tartózkodni), ha legalább 1 vadfajra szóló elejtési engedély (licence)
birtokában van a vadász.
A vadászszállás a területen egyszerű sátortáborból, ill. fából készült kunyhóból áll, ahol csak a legszükségesebb
felszerelés
áll
rendelkezésre,
minimális komforttal, ahol a vendégtől
is elvárják a napi teendőkben való
tevékeny részvételt, segítséget.
A TRÓFEÁK
Arra kérünk minden vendégünket,
hogy
ha
fej-nyak
preparátumot
szeretne, ennek elkészítéséhez a
nyakbőrre is szüksége lesz, ezt
mindjárt a vadászat megkezdésekor
közölje a kísérőjével.
A jelenleg érvényben lévő EUállategészségügyi előírások szerint a
trófeák csak teljesen tiszta, lefőzött,
fehérített,
fertőtlenített
állapotban
(koponyák, csontok) ill. besózott,
szárított,
fertőtlenített
állapotban
(bőrök) kerülhetnek az EU-ba. Ezen
műveletek maradéktalan elvégzésére
a vadászterületen nincs lehetőség.
A feketemedve trófeákat ezen felül
még
a
megfelelő
CITES
exportengedéllyel is el kell látni. A
trófeákat ezért a vadászat végén Ön
nem hozhatja magával, azok egy helyi
preparátorhoz kerülnek, aki ezeket az
utómunkálatokat elvégzi és a szükséges állategészségügyi igazolást és CITES engedélyt beszerzi. Az utómunkálatok
és a dokumentáció valamint a hazaszállítási költségek a vadászvendéget terhelik. A trófeákat kívánsága szerint
egyenesen Önhöz, vagy hozzánk fogják küldeni. Kérjük, hogy a bőröket semmi esetre se hagyja Kanadában
preparáltatni! A kikészítés gyakran 1 évnél is tovább tart, a kész preparátumok pedig sokkal magasabb behozatali
vámtarifán és a becsült értéken kerülnek import-vámkezelésre. Minden bizonnyal célszerűbb a végleges kikészítést
egy megbízható hazai preparátorra bízni.
Kívánságra a trófeák behozatalával kapcsolatos formalitások elintézésében szívesen a segítségére leszünk
Jó karibu 2019 őszéről, a Backcountry Outfitters területéről

A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
Az út lekötésekor a programárak 50%-a és a szervezési díj fizetendő be előlegként, a fennmaradó 50%, valamint a
charterrepülés költsége és a licencdíjak befizetése legkésőbb a vadászati év március 1-ig esedékes. A plusz
kilövések kiegyenlítése a vadászat végén közvetlenül az outfitternél, ill. előzetes megállapodás esetén a vadászat
után az irodánkban történhet. A repülőjegyet árát a kiállításkor a légitársaság által közölt feltételek szerint kell
kifizetni. A felmerülő hotelköltségek, a túlsúly a repülőkön és a programban nem szereplő egyéb költségek helyben
fizetendők.
Lemondás esetén a befizetett előlegek visszafizetésére nincs lehetőség. Röviddel az indulás előtti időpontig
megnevezhet viszont egy helyettesítő vadászt, aki a lekötött vadászatot változatlan tartalommal és a költségek teljes
átvállalással átveszi. A névre szóló licencek és a repülőjegy kiállításának többletköltségét a lemondónak kell állnia.
Ajánlatos ezért sztornóbiztosítás megkötése, ami osztrák partnerirodánk közreműködésével, irodánkon keresztül is
lehetséges.
A vadászatszervezésre vonatkozó egyéb feltételek tekintetében az „Általános Szerződési Feltételek” cím alatt leírtak
az irányadók.
A tájékoztatóban szereplő valamennyi adat a 2019. november 8-i állapotnak megfelelően lett összeállítva, a
tévedések és az árváltoztatások jogát fenntartjuk, a már leelőlegezett utak árait garantáljuk.

